
3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 1 

با نگرش توسعه  یسبز شهر یفضاها یابیکارآمد در مکان یارهایمع یبررس

 یدارشهریپا
 3، کریم سلیمانی2، مصطفی رشیدپور 1درزیمحدثه 

 انشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز موسسه آموزش عالی هراز، آمل ، مازندراند -1

 Rashidpour.mostafa@gmail.com  ضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هراز، آمل، مازندرانع -2

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -3

 

 

 

  چکیده
ساختار و  رشیجز پذ یخود، چاره ا یداریپا نیتضم یانسان ها برا یو زندگ تیمتمرکز فعال یشهرها به عنوان کانون ها

از موارد مهم  یکیکه  یشهر یفضاها یابیو مکان یزیبدون شک برنامه ر ندارند. یعیطب یها ستمیمتأثر از س یکارکرد

 یزیمناسب در توسعه و برنامه ر یبا مالحظه شاخص ها و استانداردها دیاست با یو سازمان شهر یدخالت در زندگ

پرداخته و معیارهای حاکم بر آنها  زیست محیطیسعه اخص های مهم در توش به این پژوهشدر . ردیصورت گ یشهر

 شده است.

 

 فضای سبز، شهر، توسعه پایدار، محیط زیست،  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
همواره با آن در تماس بوده و  شهرنشین است که انسان طبیعی های از اولین پدیده کییبه عنوان  شهری سبز فضای

است  حدی ات شهری در محیطسبز  فضاهای اهمیت .است و کالبدی اقتصادی فرهنگی، محیطی،اجتماعی، ابعاد زیست دارای

در حیات و پایداری فیزیکی، که تاثیر آن جوامع شناخته شده است. چرا  افتگییوسعه ت های از شاخص عنوان یکی که به

به همین علت، کاربری فضای سبز در شهرها، توزیع متناسب آن و  .طبیعی و اجتماعی سیستم شهری انکارناپذیر است

 ریزی و مدیریت شهری تلقی می به آن بر اساس نیاز جمعیتی یکی از مباحث اساسی در برنامههمچنین سرانه اختصاص یافته 

دهنده آنها  های متوسط شهری حدود فضای مورد استفاده واحدهای مسکونی و عناصر سرویسطور معمول در تراکم به .شود

فضاهای و سایر %10فضای سبز و اماکن ورزشی  %20سطح زمین، فضای سواره و پیاده  %05ی فضای مسکون. به شرح زیر است

 ([1]1331،ست. )شیعها سطح زمین%15سرویس دهنده 

 درمطلوبیت زیادی سهم شهری، محیط عناصر بعنوان یکی از مهمترین شهری سبز فضای صحیح مکانیابی دیگر، از سوی

کاربران  کم استفاده ازجمله هاییناهنجاری ایجاد شهری منجربه سبز فضاهای نادرست یابی مکان . فضا دارد ومطبوعیت

 مناسب، چیدمان گیاهان و انتخاب در محدودیت ایجاد مناسب، معماری طرح ارائه در محدودیت ایجاد سبز، ازفضاهای

 مدیریت مشکالت اجتماعی مناسب، تعامالت عدم خاك، اصالح و آبیاری به مربوط مشکالت شهر، درسیمای آشفتگی

 ([2] 1330، یپورمحمد ) شد خواهد وغیره واجتماعی روانی امنیت کاهش ونگهداری،

 : مبانی نظری تحقیق -2
ای جز پذیرش ساختار و  ها برای تضمین پایداری خود، چاره عنوان کانون های متمرکز فعالیت و زندگی انسان شهرها به 

عنوان جزء ضروری و الینفک پیکره یگانه شهرها در های طبیعی ندارند. در این میان فضای سبز به  کارکردی متأثر از سیستم
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 1331وجود آورد )مجنونیان، شهرها به تواند اختالالت جدی در حیات متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها می

[5])  

یکسان صورت  کند که همه طبقات شهری بتوانند بهاصل دسترسی همگانی به خدمات شهری و عدالت اجتماعی حکم می

ها و مکانهای اوقات فراغت برخوردار شوند؛ نه این که طبقات باالی جمعیتی و افراد مرفه  از فضاهای باز و سبز شهری، پارك

ها  ی این چشم اندازه اندازهای شهرها را برای زیست خود انتخاب کنند و بتدریج همه جامعه بتوانند قطعاتی از زیباترین چشم

 .وند مختص طبقات مرفه جامعه ش

 نظریه توسعه پایدار -2-1

د در هماهنگی با طبیعت به رشاین حق اوست که از یک زندگی سالم و رو  ن کانون توجه نظریه توسعه پایدار استانسا

دوئانیرو اجالس عالی زمین را نمایندگان کشورهای جهان در ریو1112ژوئنها زمینه سازی، در از سال پسبرخوردار باشد

پذیرفته  فدستورالعمل نهایی توسعه پایدار بود( توسعه پایدار بصورت یک هدکه در واقع ) 21تورکارین دسکیل دادند. با تدوتش

تفاده بهینه از طریق اسی و نگهداری منابع برای حال و آینده از معرفی شد. مبانی نظری این رویکرد بر اصول ارزشده جهانی ش

عه پایدار یعنی توسعه اقتصادی اجتماعی و توس.زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر استوار شده است

فظ کند. در گزارش سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند مسایل را بصورت پایدار و ماندگار ح

  :تپایدار چنین تعریف شده استوسعه (برانتلند)

بطورکلی، اصل  ن از بین برودنسل آینده در تامین نیازهایشاپاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر بدون اینکه بتواند توانایی 

محیط زیست قرار دارد. پایه نظری این ظ صادی با عدالت اجتماعی و حفد اقتهماهنگی رشنظریه توسعه پایدار بر همراهی و 

 .توارست و سایر نظریه ها، در ادامه به تکمیل و تبیین علمی موضوع کمک میکنندپژوهش بر مفاهیم و اصول این نظریه اس

 : نظریه اکولوژیکی -2-2

تم خود است. این اکوسیستم شامل اجزایی همانند محیط فیزیکی، ر جزئی از محیط یا اکوسیسیکی، بشژه اکولواز دیدگا

تم همواره ارتباط متقابل بین محیط و موجد باشد. در اکوسیس ن و جامعه او میشش گیاهی، پوشش جانوری، انساخاك، آب، پو

  .تعداد محدودی انسان را دارد که به آن رفیت پذیرش میگویندیستمی توانایی پذیرش اکوسرشد، بشر وجود دارد و هر 

م در تیراست. هر اکوسیسطح قابل دوام متغنه تا حداکثر سطوح مختلفی دارد و دامنه آن از تراکم بهیست پذیرش رفی

شود و  یای م خرهشود. فرسایش خاك موجب پیدایش بستر صتواند به یک نقطه بدون بازگشت رانده  ن، میانسا طول حیات

حداقل  ورت حیوانات و ماهی ها نیز بهمراحل اولیه از نظر اقتصادی قابل کنترل نیست به همین صیش خاك پس از طی فرسا

. به: کاستللو، وینسنت فرانسیس، ر. ك .)نیازمندنداه نیز به حداقل مکان برای تکثیرروری برای تولید مثل انبوه و گیتراکم ض

 (11-12و1331

 :شهرها نظریه باغ -2-3
بکه حمل و نقل عمومی، بیمارستانهای کوچک محلی و ایده آل شهری بود که هوای تمیز، ش لمشهرسا 1335در دهه 

فروش دخانیات و الکل در آن مجاز نباشد. همین نظریات، ابنزر ان و بیماران روانی داشته باشد وآسایشگاه برای سالخوردگ

ینی ئل حاشیه نشعنوان راه حلی برای مساهر را به ش ایده باغ 1335دهه ن داشت که برای اولین بار در هووارد انگلیسی را برآ

د سریع شهرها و قبل از دوره رشل اقامت در آمریکا با مشاهدات خود طی چندین سا هووارد ([1]1333دهد) بحرینی،ارائه می

ین اند و بنابرا تهاشد در معنای کلی آن، همواره وجود هرهاشباغ .فردا را نوشت شهرهایبازگشت به انگلستان کتاب خود، باغ

فویه طراحی اصفهان که در زمان صغ سرزمین یا زمان خاصی نسبت داد. برای مثال بخش چهاربا نمی توان ابداع آن را به فرد،

رود از کار می هری بهبرنامه ریزی ششهر به معنایی که در شهر هماهنگی دارد. لیکن باغشد از جهات گوناگونی با توصیف باغ

 یک :های اساسی معینی دارد که عبارتند ازشهرهووارد بخشباغ  دکننهاد میرد است که بنای شهر را از صفر پیشواوابداعات ه

در مجاورت آن، و در مرکز آن که پارکها شهر کزیمحدوده مر -2.که مرز طبیعی شهر را تشکیل می دهد کمربند سبز
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، و راه آهن در جر ی پهن و مشلمجاور بخش مرکزی که خیابان اص های تقسم -3تها و مراکز خرید واقع شده اسآموزشگاه

 .که در پیرامون شهر قرار دارد نواحی صنعتی . ده استآن واقع ش فاطرا

 

 معیارهای برنامه ریزی فضای سبز شهری -3
ت باید با سو سازمان شهری افضاهای شهری که یکی از موارد مهم دخالت در زندگی  یابیو مکانک برنامه ریزی بدون ش 

ورت گیرد. پیش از هر نوع برنامه ریزی برای ریزی شهری ص عه و برنامهخص ها و استانداردهای مناسب در توسمالحظه شا

بهتر  نحال الزم به نظر می رسد تا جهت تبی های آن مشخص گردد. تاندارد و سرانهی استبایسشهری می زتوسعه فضای سب

ده و برای معیارهای سنجش مشخص شط توس طحی از اجرا کهاندارد یعنی ستاز این معیارها به عمل آید. اسأله تعریفی مس

 .ه باشددت ساکن در نظر گرفته شتعداد معینی از جمعی

تورالعمل صریح و سودمندی آن نیز فقط در این که استاندارد فقط یک راهنمای کلی است و نه یک دسکالوسون معتقد است 

ی، اجتماعی، فرهنگی و ... مفهوم قابل ارزیابی مثبت است. زیرا موقعیت یک منطقه، ویژگی های فیزیکی طراحی، عوامل اقتصااد

 . ([3]1331)سیف الدینی،  ترش فضای سبز الزم موثرنددر گس

توان در توان گفت که امکان تعیین استانداردی قابل قبول برای کشورهای مختلف عمالً وجود ندارد. حتی نمیبنابراین می

گستره یک کشور گسترش یا حجم استانداردی از فضای سبز را برای شهرهای مختلف آن پیشنهاد کرد. بطور کلی آگاهی از 

تفاده قرار گیرند و قابل تعمیم به مناطق مختلف ا باید مورد استنها همچون یک راهنماستانداردهای مختلف ارائه شده نیز 

هری و نیازهای جامعه شی سبز باید از نظر توزیع مکانی، نوع و گسترش با جمعیت، تراکم ساختمانی شهر و میزان فضا .نیستند

تاندارد را با توجه مجید مختوم سطح اس ته باشد.ب داشتناس( تی، صنعتیهر تجاری، توریسیفه و نقش ) شظو نوع شهر از نظر 

متر مربع ، متفاوت می داند و اینکه دامنه این برآورد  05تا  0/3رایط اقلیمی بین به ویژه ش ژیکیهای شرایط اکولوبه تفاوت

لم در جایی ، این نقل قول آمده است که زندگی ساورعات گروه برنامه ریزی وزارت کشبسیار زیاد است. در گزارش مطال

متر کمتر نباشد و برای رسیدن به پارك  05تا  35امکانپذیر است که سهم سرانه هر فرد از فضای سبز در منطقه مسکونی 

نداردها، افضای سبز شهری از حیث استزی ریقاله، معیارهای برنامه از این رو، در این م بیش از یک ربع ساعت وقت الزم نباشد

 .ارهای محیطی و معیارهای مکانی مورد بررسی قرار می گیرندمعی

 بنیانی به لحاظ تفاوتهای هریش هایی هر کاربر برای نهادیشپی تانداردهایاس سبز در ایران فضای های استانداردها و سرانه

شاخص در  این دباشمی متر مربع 20تا  25شده توسط سازمان ملل  توصیه سبز فضای هر شهر متفاوت است برای نمونه، سرانه

 دباشمتر مربع می15متر مربع و در انگلستان  10 التین متر مربع در آمریکای13ه فرانس
 

 نتیجه گیری -4

همین دلیل جین یکوبز منتقد ت. به مکانیابی فضاهای سبز عمومی ضرورت های اجتماعی ایجاد پارك اسنکته مهم در 

د که زندگی در آن موج می معتقد است که پارك باید در جایی باش (هرهای آمریکاییمرگ و زندگی ش)در کتاب  ازیشهرس

مند ارزشهر دارای چنین نقاط کانونی هایی از شت. بخشهای بازرگانی و مسکونی اسفعالیتزند؛ جایی که در آن کار، فرهنگ و 

هایی تند که در مکانپارکها، آنهایی هسای هستند. همچنین وی معتقد است که بدترین  های محلهو مناسب برای ایجاد پارك

که در چنین شرایطی گرفتار آمده  ندارند. یک پارك شهریاین کار ه گذرند و یا تمایل باز کنار آنها نمی قرار دارند که مردم

  .تدر یک موقعیت بد اقتصادی اس همچون یک فروشگاه بزرگ تجاری

در  سبز قابل دسترسی فضاهای دارای باید کنندمی کوچک و بزرگ زندگی استانداردها توصیه میکنند مردمیکه در شهرهای

باشند که سطح  ت شده محلیظحفا  طبیعی نواحی دارای از خانه خود باشند؛ (متر )در خط مستقیم355کمتر از ای  فاصله

از  کیلومتری2در فاصله  قابل دسترسی هکتاری  25سایت حداقل یک دارای هر هزار نفر باشد؛ هکتار برای آنها حداقل یک

 هکتاری 055سایت یک و دارای ز خانه باشد؛ا کیلومتری 0در فاصله  هکتاری155قابل دسترسی سایت یک دارای خانه باشد؛



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 1 

از  کوچک و بزرگ بریتانیا از مردم شهرهای یاریکه بس آید نظر نمی خانه خود باشند؛به کیلومتری 15در فاصله  قابل دسترسی

مقدار  گیری اندازه ی برا معیاری دند تاش انداردها طراحیتاس این ند اماباز برخوردار باش هایبه فضا سطح دسترسی این

ساخت و ف موجود در برابر فشارها از طرباز  هایحفظ فضا یاد باز جدی یهایافض ایجاد برای باز موجود و آتی،منطقی هایفضا

 .دهندمی  به دست محلی شهرداریهای برای های سازها،و انگیزه

 

 :منابع 
 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران شهری، طراحی فرایند. 1333 . سیدحسین ،بحرینی[1]

 سمت انتشارات :تهران ، شهری اراضی کاربری ریزی برنامه 1385 .س م، ، پورمحمدی دالل[2]

 .نشرآییز : تهران ، شهری ریزی برنامه تخصصی زبان.1331 .فرانک ، الدینی سیف[3]

 علم دانشگاه شاراتانت :تهران اول، چاپ ایران، صنعت و علم دانشگاه انتشارات شهری ریزی برنامه مبانی بر ایی مقدمه  .1369 .ا شیعه،[4]

 .تهران صنعت و

 و پارکها سازمان شهری خدمات معاونت حوزه :تهران ، ها تفرجگاه سبز، فضای ها، پارك پیرامون مباحثی .1333 .هنریک مجنونیان،[5]

 .تهران شهر سبز فضای


